
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
за набавку услуге тапацирања столица за потребе Правног факултета

(набавка Н 15/2015)

Р.бр О П И С

1. Демонтажа седишта и наслона са металне конструкције (пребусивањем постојећих
попнитни) - 300 сетова

2.
Укуцавање челичних унит-матица М6 у дрвени део седишта и наслона ради
каснијег повезивања челичним шрафовима за металну конструкцију (8 комада по
сету) - 2400 комада

3. Сунђер високе грамаже, d=4cm са украјањем, за облагање седишта - 300 комада
4. Сунђер високе грамаже, d=3cm са украјањем, за облагање наслона - 300 комада

5. Израда кројних листи, сечење и сице мебла у дезену по избору наручиоца, за
облагање наслона - 300 комада

6. Израда кројних листи и сечење  мебла у дезену по избору наручиоца, за облагање
наслона - 300 комада

7. Сечење и украјање ретекса за облагање доње површине седишта - 300 комада

8. Тапацирање седишта и наслона припремљеним материјалом и то мебли LUX класе -
300 комада

9. Превоз и монтажа финилизираних елемената на постојеће металне подконструкције
- 300 сетова

Напомена:
Због специфичности посла који се обавља, а како би се  у потпуности упознали са свим

условима извршења  и неопходним мерама за безбедно извршење посла, и стекли увид у све
потребне податке и информације неопходне за састављање прихватљиве понуде, потенцијални
понуђачи могу да, пре подношења понуде, изврше увид у просторију наручиоца у којој ће се
вршити предметна услуга, уз претходну најаву телефоном. Особа за контакт је Игор Ђорић,
тел. 063/634-125. Представник понуђача који ће вршити увид у пословне просторије
наручиоца, дужан је да својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за
контакт. О извршеном увиду сачињава се Записник, који потписују представник понуђача и
лице за контакт наручиоца. Уколико потенцијални понуђач не изврши увид у просторију,
сматраће се да је у потпуности упознат са свим релевантним условима за припремање
прихватљиве понуде и квалитетно извођење радова.
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